
شف ملا ذكر اللغو  )) ال يؤاخذكم اهللا باللغو في أيمانكم ولكن بما كسبت قلوبكم واهللا غفور حليم ((

،  العزيز الشيخ :السميع  الطالب :؟  واملنعقد ذكر عزوجل ختم اآلية ذين االمسني الكرميني ومها يا توفيق

 واهللا غفور حليم ((إياك والتقليد يا توفيق   الشيخ : ال الطالب : ؟ ؛ صح ؟ العزيز احلكيم ؛أو احلكيم العظيم

: أن املدار على ما يف  ومن فوائدها . )) ال يؤاخذكم اهللا باللغو في أيمانكم ((؛ لقوله:  اللغو باليمني  . ))

: أن احللف على ما يغلب على الظن  ومن فوائدها . )) ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ((القلوب؛ لقوله: 

؛ ألن اهللا ال يؤاخذنا إال مبا كسبت قلوبنا  ؛ وهو صحيح به ولو تبني خالفه بناء على أحد التفسريينغري مؤاخذ 

: إثبات هذين االمسني  الكرميني وما تضمناه من وصف  ومنها وما كسبت القلوب فهو ما تعمدت به اإلمث .

والقلوب هلا  )) بما كسبت قلوبكم ((ومنها: أن للقلب كسبا وعمال ؛ لقوله تعاىل:  . ، احلليم : الغفور ومها

: حركاته من احملبة واإلرادة اخلوف اخلشية وما  ؛ وأفعال القلب : إقراره واعرتافه ؛ فأقوال القلب أقوال وهلا أعمال

 ((خرب مقدم و )) للذين )) (( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ((مث قال اهللا تعاىل:   . أشبه ذلك

الالم  )) للذين يؤلون من نسائهم ((. قوله:  ، بعد هذا الرتبصمبتداء مؤخر؛ وبعد هذا بني اهللا احلال))  تربص

؛ يعين يستحقون تربص أربعة أشهر، أو يباح هلم تربص  هذه إما أن تكون لإلباحة وإما أن تكون لالستحقاق

يؤلون من  ((وقوله:  . حيلفون )) ونيؤل ((؛ فمعىن  األلية مبعىن احللف )) يؤلون ((وقوله:  . أربعة أشهر

؛ وقيل إا على باا؛ على منها فهي مبينة  من قيل إا مبعىن عن ؛ يعين: حيلفون عن وطء نسائهم )) نسائهم

؛ ألن املرأة أو نساء الرجل هن  : من زوجام أي))  من نسائهم ((وقوله تعاىل:  . ملوضع األلية يعين احللف

مبعىن: االنتظار؛ وهو شبيه  )) تربص ((قوله:  . امرأته مبجرد العقد وإن مل حيصل الدخول؛ وتكون  زوجام

تربص  ((وقوله:  : حبس النفس وانتظارها . ؛ والصرب معناه بالصرب ملوافقته إياه يف احلروف وإن خالفه يف الرتتيب

فإن  (( فإن فاءوا  رون ملدة أربعة أشهر.؛ فينتظ ابتداء من إىل إيالئهم ال من مطالبة الزوجة هلم )) أربعة أشهر

أي يغفر هلم ما  )) فإن اهللا غفور رحيم ((فاءوا أي رجعوا إىل نسائهم بعد أن آلو منهن  )) اهللا غفور رحيم



جترءوا عليه من احللف على حرمان الزوجات من حقوقهن ألن حلفهم على أن ال تطئوا ملدة أربعة أشهر اعتداء 

باملعروف وليس من العشرة باملعروف أن حيلف اإلنسان  الرجل جيب عليه أن يعاشر زوجته على حق املرأة إذ أن

فإن  ((وقوله:  . أن ال يطأ زوجته مدة أربعة أشهر فإن فعل فقد عرض نفسه للعقوبة لكنه إذا رجع غفر اهللا له

، وإن فاءوا  عة أشهر باألمر واضحيشمل ما إذا فاءوا قبل أربعة أشهر أو فاءوا بعدها؛ فإن فاءوا قبل أرب )) فاءوا

 .طلق بعدها فكذلك لكن البد يكون فيئتهم بعدها مباشرة ألنه بعد أربعة أشهر يقال له إما أن تفيء وإما أن ت

املغفرة   ؛ والغفور ذو وجل الغفور والرحيم يف هذا إثبات امسني الكرميني هللا عز )) فإن اهللا غفور رحيم وقوله: ((

وربك  ((؛ والرحيم ذوا الرمحة كما قال اهللا تعاىل:  )) وإن ربك لذو مغفرة على ظلمهم ((ىل: كما قال اهللا تعا

؛ مأخوذة من املغفر وهو ما يوضع على الرأس يف  واملغفرة هي: سرت الذنب والتجاوز عنه )) الغني ذوا الرحمة

مشتق من الرمحة املستلزمة بالعطف،  )) رحيم ((، ووقاية؛ وقوله:  ؛ ويف املغفر تغطية احلرب التقاء السهام

؛ فالرمحة إذا صفة من صفات اهللا عزوجل وهي غري اإلحسان وغري إرادة  ، ودفع النقم واحلنون، واإلحسان

بعزمية  أي قصدوه )) وإن عزموا الطالق ((  . ؛ بل اإلحسان وإرادة اإلحسان من مقتضياا ولوازمها اإلحسان

:  ؛ ولو كان العزم مبعناه األصلي لقال مبعىن القصد أنه تعدى بنفسه إىل الطالق تامة؛ ويدل على أن العزم هنا

: إن الطالق منصوب بنزع اخلافض والتقدير: وإن  ؛ كما فسر ذلك بعض املفسرين وقالوا وإن عزموا على الطالق

وأما بدوما فإنه  نعم؛  ، وأن : أن ؛ لكنه قد مر علينا أن النصب بنزع اخلافض ال يطرد يف عزموا على الطالق

مبعىن: قصدوا بعزمية تامة فقد  )) إن عزموا ((؛ ولكننا ميكن أن نتخلص من ذلك فنقول:  يوقف على السماع

فإن  ((؛  أي أن يطلقوا زوجام )) إن عزموا الطالق ((؛  ضمن العزم هنا مبعىن أو ضمن العزم هنا معىن القصد

؛ ويف ختم اجلملة  ؛ عليم بأحواهلم ومنها مفارقة الزوجات يعين مسيع ألقواهلم ومنها الطالق )) اهللا سميع عليم

؛ ألن ختمها  يف ختمها بذلك إشارة إىل أن اهللا تعاىل ال يريد الطالق )) إن اهللا سميع عليم ((هذه يف قوله: 

وهنا  )) ن فاءوا فإن اهللا غفور رحيمفإ ((، األول قال:  خبالف األول االمسني فيه شيء من التهديد نعم ذين



والسميع من أمساء اهللا تعاىل؛ وله معنيان: أحدمها اإلجابة؛  )) فإن عزموا الطالق فإن اهللا سميع عليم ((قال: 

وقول املصلي: مسع اهللا ملن  )) إن ربي لسميع الدعاء ((؛ أما اإلجابة فمثاهلا قوله تعاىل:  والثاين: إدراك املسموع

؛ ومل  ؛ ومسع اهللا ملن محده مبعىن: استجاب؛ وهلذا عديت بالالم يعين يبه )) سميع الدعاء ((إن قوله: ؛ ف محده

والسمع مبعىن إدراك املسموع فإن العلماء قسموه إىل  ؛ أما السميع مبعىن: مدرك يف املسموعاتيقل مسع اهللا من

 ؛ فمثال ما يراد به التهديد ؛ ومنها ما يراد به اإلحاطة التأييد؛ ومنها ما يراد به  : منها ما يراد به التهديد أقسام

:  فهذا يراد به التهديد بدليل قوله )) لقد سمع اهللا قول الذين قالوا إن اهللا فقير ونحن أغنياء ((: قوله تعاىل: 

ال  ((وسى وهارون: ؛ ومثال ما يراد به التأييد: قوله تعاىل مل )) سنكتب ما قالوا وقتلهم األنبياء بغير حق ((

قد سمع اهللا قول التي تجادلك  ((؛ ومثال ما يراد به اإلحاطة: قوله تعاىل:  )) تخافا إنني معكما أسمع وأرى

؛ والسمع مبعىن الثاين  فالسمع األول من الصفات الفعلية الذي هو إجابة الدعاء))  في زوجها وتشتكي إلى اهللا

؛ لكن الذي يتجدد املسموع أما مسع اهللا عزوجل  ال يزال متصفا بالسمعمن الصفات الذاتية ألن اهللا مل يزل و 

؛ هذا  العلم هو إدراك الشيء على ما هو إدراكا جازما )) عليم ((وقوله:   . فإنه مل يزل وال يزال متصفا به

وإن أدركه  ؛ ؛ وإن أدركه على غري ما هو عليه فهو جاهل به أيضا ؛ فإن مل يدرك الشيء فهو جاهل به العلم

وفهد ما هو  ؟ ؛ فالعلم إذا غامن أنت معنا ، أو شك، أو وهم ؛ لكنه إما ظن إدراكا غري جازم هذا ليس بعلم

؛ فمن مل يدرك الشيء فهو  نعم أحسنت الشيخ :إدراك الشيء على ما هو إدراكا جازما  الطالب :؟  العلم

، يعين جاهل جهال  فهو جاهل لكنه جهال مركبا ، فهو جاهل ؟ ، ومن أدرك على غري ما هو عليه ؟ نعم جاهل

؛ فهذه  ، أو واهم ، أو ظان ما شاك؟ فليس بعامل لكنه إ ؛ وإن أدركه على ما هو عليه لكن بدون جزم مركبا

؟ فتقول  : مىت كانت غزوة بدر ؛ مثل أن يقال لك : من مل يدركه أصال فهو جاهل جهال بسيطا مخسة أقسام

: إن يف أحد أعضاء الوضوء جرحا فهل جيوز أن  ؛ قال لك قائل ا ما هو؟ هذا جهل بسيطهذ واهللا ما أدري نعم

؛ طيب سأل سائل: مىت كانت عزوة بدر؟ فقال: كانت غزوة بدر يف  ؛ جهل بسط ؟ فقال ما أدري أتيمم عنه



 كيف الشيخ : مركب، الطالب :يوم االثنني املوافق اخلامس عشر من شهر مجادى الثانية سنة سبع من اهلجرة؛ 

ليس على ما هو عليه  الشيخ : ليس على ما هو عليه الطالب : ؟ ؟ أدق من هذا ذكر لكم اليوم والشهر والسنة

، جاهل  ؟ مركب من كونه جاهال وجاهل بنفسه أنه جاهل ؛ من أي شيء مركب هذا يسمى جهال مركبا

؟ قال أظنها يف رمضان يف السنة الثاين  ؛ قال لك مىت كانت غزوة بدر وجاهل أنه جاهل فهو مركب من جهلني

؟ قال واهللا عندي شك فيها هل هي يف السنة  ؟ قال: مىت كانت ؟ ليس بعلم هذا ظن نعم من اهلجرة هذا علم

؛ طيب الذي قال باألول أظنها يف السنة الثانية عنده طرف آخر أظنها  ؛ ليس بعلم هذا شك الثانية أو يف الثالثة

طيب يقولون: إن رجال  ا، الطرف املرجوح يسمى ومها نعملثاين أظنها يف غريها يسمى ومه، الطرف ا يف غريها

   :يسمى توما احلكيم ذكرت لكم قصته سابقا يدعي أنه حكيم عامل وكان له محار فقال احلمار مغنيا قال

                                   أركب            الدهر كنت لو أنصف   قال حمار الحكيم توما    

  مركب   جاهل صاحبي و          ط يبس جاهل  ألنني 

يقول لو كان أنصف  ؛احلمار ما يدري نسب احلكم إىل الدهر الدهر و أنصف يعين يقول احلمار لو أن الدهر 

احلكيم هذا فإنه قال فيها أما قصة ,  الدهر لكان أنا الذي أركب صاحيب أركب على ظهره وميشي لكنه بالعكس

  الشاعر:

                                 ومن رام العلوم بغير شيخ      يضل عن الصراط المستقيم                

  يكون أضل من توم الحكيم                                                وتلتبس العلوم عليه حتى        

                                  يم ـالنع جنات   بذلك د ـريـي     تصدق بالبنات على رجال  



فيه فضل قد يؤدي إىل دخول اجلنات لكن  الشيخ :نعم  الطالب : ؟ يف فضلبالدراهم التصدق على احملتاجني 

اب ببنات مباشرة ماذا ز نعطيكم بنات نتصدق على هؤالء العهذا قال بدل ما روح أعطيهم فلوس قال هلم تعالوا 

؟ هذا زنا والعياذ  ؛ ويش تقولون يف هذه الصدقات ؟ قال هذا أفضل أنا أريد بذلك جنات النعيم د يا تومايتر 

؛ الرب  ؛ احلاصل إن العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا هذا هو العلم باهللا ـ هذا زنا

: لو قلت لشخص وأنت  ؛ وهلذا قال بعض أهل العلم لى ما هي عليه؟ ع يدرك األشياء على ما هو عليه

؟ قال ألنك إذا  ؛ أليش : اهللا يعلم إين ما فعلت كذا وأنت فاعل فإنك لو قلت هكذا فإنه رمبا تكفر تكذب

ع ؛ م ؛ وهذا كفر ؟ إىل اجلهل وأنه ال يدري : اهللا يعلم إين ما فعلته وأنت فاعله نسبت اهللا إىل أي شيء قلت

؛ أنت ما فعلت هذا  اهللا يعلم إين ما  أن بعض الناس اآلن يتعاطون هذه احلال يقول واهللا يعلم إين ما فعلت

 )) للذين ((مث قال:   . )) وإن عزموا الطالق فإن اهللا سمع عليم ((فعلت هو فاعله هذه خطرية جدا. قال: 

ما حكم السائل :جيينا يف الفوائد اصرب ,   الشيخ :؟  ما الذي يدل عليه من اآلية حكم اإليالء السائل :؛  نعم

  هو إن قصد املعىن كفر؛ لكن غالب الناس ما يقصدون املعىن .  الشيخ : من قال أشهد اهللا وهو كاذب ؟

، إن أرادوا  ال الشيخ : ؟هل معىن إن عزموا أزواجكم هذا معناها (( وإن عزموا الطالق )) يا شيخ  السائل :

 ((قال تعاىل:  ال ما حصل جيينا يف الفوائد اصرب .  الشيخ :إن أرادوا أجر الطالق السائل : . الطالق

أن  ؟ ، أيش وجه العموم فيه ؟ نعم عام أو ال )) المطلقات والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء )) ((

! صحيح  كذلك سبحان اهللا؛ ليس   ؛ ليس كذلك من األمساء املوصولة )) المطلقات ((من األمساء املوصولة، 

؟  ومن  وما و أل ؛  ؟ نعم صحيح هذا موصول وصلته وصفة صرحية صلة أل نعم ؛ أل إا من أمساء املوصولة

))  المطلقات ((اسم موصول فهي عام يعين كل من طلقت؛ وقوله:  )) المطلقات ((؛ ألن  إذا اسم موصول

يتربصن  (( . ؛ ألن اليت ما دخل عليها ما عليها عدة دخل اهذه يستثىن منها كما سيأيت إن شاء اهللا من مل ي

؛ وأيضا  ؛ فهن املأمونات على أحواهلن أي مبا يف نفوسهن )) بأنفسهن ((أي ينتظرن؛ وقوله:  )) بأنفسهن



 ثالثة قروء (( .يرتبصن بأنفسهن أي يف مكان حصني حتصن به نفسها وهو بيت الزوج كما سيذكر إن شاء اهللا 

مجع  )) القروء (( ؛ و ؛ يعين: تربصا ثالثة قروء ؛ أو نائبة مناب املفعول املطلق مناب الظرف هذه ثالثة نائبة ))

قرء بالفتح واختلف العلماء يف معىن القرء هل هو احليض أو الطهر وحصل يف ذلك نزاع طويل عريض من أراد 

؛  ؛ والصواب أن القروء هي احليض ن القيم رمحه اهللاأن ينظر إليه فما وجدته مبسوطا كما بسط يف زاد املعاد الب

؛ فثالثة قروء أي  ؛ أي حيضها لقول النيب عليه الصالة والسالم يف املستحاضة أا جتلس قدر ما حتبسها أقرائها

والالئي يئسن من المحيض من نسائكم إن  ((؛ لقول اهللا:  ؟ ثالثة شهور ؛ كم مدا غالبا ثالث حيض

ولكن رمبا حتيض املرأة ألقل من ذلك ورمبا ال حتيض إال بأكثر حىت إين مسعت أن  )) ن ثالثة أشهرارتبتم فعدته

امرأة تطهر أربعة أشهر فيأتيها احليض شهرا واحدا كامال، شهرا كامال وهذا نادر لكن الغالب أنه يف كل شهر 

؟ من  من أين )) اهللا في أرحامهن أن يكتمن ما خلق ((أي هلؤالء املطلقات  )) وال يحل لهن ((قال:   مرة.

 ؟ ويش غرضها أن تكتم احلمل ؟ ما غرضها بذلك ؛ لكن كيف تكتم احلمل ؛ ال حيل هلا أن تكتم احلمل احلمل

؛ أي هل تكتم ما يف بطنها وتقول إا حاضت ثالث حيض لتطويل العدة وال  ؟ أو تقصري العدة ؟ إطالة العدة

مبا تكتم لتقصري العدة من أجل أن تتخلص من زوجها فال حيل هلا أن تكتم ما ؟ لتقصري العدة نعم؛ ر  لتقصريها

؛ كما قال  خلق اهللا يف الرحم بل جيب عليه البيان كغريها ممن له معاملة مع غريه فإنه جيب عليه البيان والصدق

في بيعهما وإن كذبا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما  (النيب صلى اهللا عليه وسلم: 

مسي رمحا ألنه ينضم على  )) وال يكتمن ما خلق اهللا في أرحامهن ((وقوله:  . ) وكتما محقت بركة بعهما

 ((وقوله:  . ؛ فهو كذوي األرحام من حيث انضمامهم على قريبهم وحنوهم عليه، وعطفهم عليه اجلنني وحيفظه

؛ والرحم هذا وصفه اهللا بأنه قرار مكني  ألن اجلنني بإذن اهللا يكون يف الرحم وليس يف البطن )) في أرحامهن

يخلقكم  ((فوصفه اهللا تعاىل بأنه يف ثالث ظلمات  )) فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم ((:  قال تعاىل

، وظلمة  لمة الرحم، وظ وهي: ظلمة البطن )) في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثالث



، غشاء من ماء لزج لني  ؛ هذا الغشاء الذي على اجلنني سبحان الذي خلقه ، الغشاء الذي على اجلنني املشيمة

، ورقيقة جدا لو مل يكن هذا املاء الذي  ما عليها جلدجدا جدا ألن اجلنني كما تعرفون اجلنني عبارة عن مضغة 

؛ فإذا   اهللا جعل هذا املاء ألجل أن تتحرك يف كل اجتاه حىت عاد يكرب ؛ لكن تتمزق حترك به حتركا عظيما لكان

؟ ألنه إذا كان  ؛ أليش كرب فإنه يكون بإذن اهللا يكون وجهه إىل ظهر أمه شف احلكمة وظهره إىل بطن أمه

، يتحمل  ؛ إذا كان ظهره إىل بطن األم صار ظهره يتحمل وجهه إىل الظهر فالظهر عمود فقري عظام يقيه

، انقلب على رأسه  ؛ فإذا أراد رب العظيم أن خيرجه حترك مث انقلب على رأسه ط والصدمة وما أشبه ذلكلضغا

، امرأة حامل   ؛ ولذلك قال أهل العلم إنه لو ماتت امرأة حامل مبسلم ، ينقلب حىت يسلك مسلكه يف الرحم

دفنت يف مكان منفرد وإن مل يوجد فإا ؟ يقولون إن وجد مكان منفرد  كافرة هي وولده مسلم وين أين نقربها

؟ يقولون إا تدفن على جنبها األيسر مستدبرا القبلة  تدفن مع املسلمني احرتاما ملا يف بطنها ولكن كيف تدفن

؛  ؟ على اجلنب األيسر مستدبرا القبلة ألجل أن يكون الولد على اجلنب األمين مستقبل القبلة أو اجلنب األمين

ى الصالة نو لى على ما بطنها؛ يصلي عليها وييص  الشيخ :يصلى عليها؟ السائل : . العظيمبحان اهللا سشف 

؛ وذه املناسبة أود أن أنبهكم إذا تقدمت امرأة حامل ليصلي عليها وولدها قد نفخت فيه  على ما يف بطنها

دينا الفريضة للصالة على ما ؛ لو صلينا على أمه فقط معناه حنن ما أ الروح جيب أن ننوي الصالة عليه وعلى أمه

؛ أكثر الناس إذا قدمت امرأة حامل يصلون على هذه املرأة  ؛ وهي مسالة أظنها ختفى كثريا من الناس يف بطنها

لكن ما السائل : ثنني مجيعا.االفقط مع أن أهل العلم يقولون جيب أن الصالة تنوى على املرأة وعلى ما يف بطنها 

؛ املهم على كل حال أنه  أحيانا مثل عندنا هنا يف قصيم يتبني احلال يكون البطن كبريالكن   الشيخ : أخربونا 

جيب على األقل هذا األمر ينشر حىت لو أن أهلها فقط نووا ذلك يكفي يعين ما هو بالزم كل املأمومني ينوي 

أرحامهن إن كن  وال يحل لهن أن يكتمن ما خلق اهللا في ((قال:   . ذلك لو ينوي واحدا من الناس كفى

 فإن كن ال يؤمن باهللا وال باليوم اآلخر فال حرج أن يكتمن ما خلق اهللا يف أرحامهن )) يؤمن باهللا واليوم اآلخر



إذا هذا الشرط يراد به اإلغراء والتهييج يعين إن كان صادقة بأا تؤمن باهللا واليوم   الشيخ :ال  الطالب : ؟ ؛ ال

؛ لكن  واملراد باليوم اآلخر يوم القيمة  كن يؤمن باهللا واليوم اآلخر نعم  تم ذلك إن، فال تك اآلخر فال تكتم ذلك

إنه يدخل في اإليمان به كلما أخبر به النبي صلى اهللا عليه وسلم مما يكون :  شيخ اإلسالم ابن تيمية قال

يؤمن باهللا واليوم  إن كن (( فيدخل يف ذلك فتنة القرب، وعذاب القرب أو نعيمه وكل ما يكون . بعد الموت

طيب ما املناسب لإلميان باهللا هنا؟ اإلميان مبا له من صفات الفضل والرمحة واإلحسان أو اإلميان مبا له ))  اآلخر

؛ هل  لكن املرأة ويش تالحظ اآلن  الشيخ :؛  كله مجيعاالطالب :؟  من صفات العقوبة والغضب واالنتقام

  الشيخ :؟  كال األمرينالطالب :؟  أو تالحظ الطمع يف فضله فتبنيتالحظ اخلوف من عقوبة اهللا فال تكتم 

نعم كال األمرين لكن الغالب أنه إذا وقع هنا يف مقام النهي فإن املنهيات يراعى فيها اجلانب اخلوف خبالف 

 . وف نعمفيها الغالب جانب اخل املأمورات فإن املأمورات يراعى فيها جانب الفضل والطمع؛ أما املنهيات فرياعى

؛ فالناس إذا بعثوا يوم القيمة ما  وإمنا ذكر اليوم اآلخر ألنه ال يوم بعده )) إن كن يؤمن باهللا واليوم اآلخر ((

 إن كن يؤمن باهللا واليوم اآلخر ((وقوله تعاىل:  . ، ما فيه إال اخللود أبدا؛ إما يف جنة وإما يف نار أحد فيه موت

ذكر اليوم اآلخر ألن اإلميان به حيمل اإلنسان على فعل الطاعات واجتناب احملرمات ألنه يعلم أن أمامه يوما  ))

إن كن يؤمن باهللا  ((جيازى فيه اإلنسان على عمله فتجده حيرص على فعل املأمور وعلى ترك احملظور. وقوله: 

براهيم: إ؛ كما قال اهللا تعاىل عن امرأة  جبعل وهو الزو البعولة مجع  )) وبعولتهن ((قال:   نعم.  )) واليوم اآلخر

أحق بردهن  (( أي بعولة املطلقات . )) عولتهن ((بيعين زوجي؛  )) أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا ((

؛ ما قال:  ؟ أطلق من أين )) أحق بردهن ((؛  أي يف ذلك الزمن أو يف ذلك الرتبص إىل آخره )) في ذلك

؛ فاحلق للزوج  ؛ ليكون ذلك عاما ، وال قال: من أزواج آخرين ، وال قال: من أهلن فسهنأحق بردهن من أن

قد  )) المطلقات ((عائدا على  )) وبعولتهن ((وقوله:  . )) أحق بردهن في ذلك ((مادامت يف مدة الرتبص 

الرجعيات ألن األحقية هنا ال تكون إال للرجعيات أما ؟  ؛ من أريد به يفهم منه أن املطلقات عام أريد به اخلاص



. سيأيت إن شاء  فالطالق على عوض أو طالقا فإن بعولتهن ال حق هلم يف ردهنالبوائن فالبوائن بفسق أو طالق 

يتربصن  ((املشار إليه أيش؟ الرتبص  وبعولتهن أحق بردهن في ذلك )) (( . اهللا يف الفوائد بيان هذه املسألة

فإن قال قائل: كيف تقولون أا عائدة على  )) وبعولتهن أحق بردهن في ذلك )) (( هن ثالثة قروءبأنفس

املصدر املفهوم من الفعل قد يعود إليه  )) يتربصن ((؟ نقول ألنه مصدر مفهوم من قوله:  الرتبص أين الرتبص

؛   )) اعدلوا ((:  هو يعين العدل املفهوم من قوله )) اعدلوا هو أقرب للتقوى ((الضمري؛ كما يف قوله تعاىل: 

؛ لكن اشرتط اهللا ألحقية الزوج البعولة  نعم )) يتربصن ((كقوله يف ذلك املشار إليه الرتبص املفهوم من قوله: 

نه ؛ فإن أرادوا إضرار فظاهر اآلية الكرمية أ إن أرادوا أي البعولة إصالحا يف ردهن )) إن أرادوا إصالحا ((قال: 

؟ ينتظر  كيف يريد اإلضرار ا  ) ال ضرر وال ضرار (ال حق هلم يف ذلك ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: 

؛ فإذا طلق وابتدعت العدة انتظر حىت تشارف على  ؛ فإذا راجع طلق حىت إذا شارفت على انتهاء العدة راجع

عليه الرجعة لكن يف اجلاهلية ؛ الشرع حده اآلن ما  ؛ فإذا تشارف على قضاء العدة راجعها مث طلقها قضاء العدة

مث يعيدها مث يطلقها مث ينتظر حىت تشارف مث يعيدها مث يطلقها وهكذا حىت حد اهللا ذلك  يرتكها حىت تشارف

 فإن فاءوا فإن اهللا غفور رحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر قال اهللا تعاىل: ((  بثالث طلقات.

ويستفاد  . ؛ ثبوت احلكم ألن اهللا وقت له أربعة أشهر من هذه اآلية الكرمية: ثبوت حكم اإليالءيستفاد  ))

ويستفاد  . )) يؤلون من نسائهم للذين (( )) من نسائهم ((؛ لقوله:  : أن اإليالء ال يصح من غري الزوجة منها

فهنا  )) من نسائهم تربص أربعة أشهر للذين يؤلون ((من اآلية: أن املويل يضرب له مدة أربعة أشهر؛ لقوله: 

ويستفاد  . ؟ من اإليالء فيفيد أن ابتداء املدة من أين )) تربص أربعة أشهر ((مث قال:  )) للذي يؤلون ((:  قال

للذين يؤلون من  ((؛ لقوله:  ؟ الزوجة : حكمة اهللا عزوجل و رمحته لعباده يف مراعاة احلقوق؛ حقوق من منها

ويف احلقيقة أن كما أنه حق للزوجة فهو من مصلحة الزوج أيضا حىت ال يضيع ))  أربعة أشهرنسائهم تربص 

: أن املويل يوقف عند مضي أربعة أشهر؛ ويقال له  ويستفاد من اآلية الكرمية . حق املرأة على يده فيكون ظاملا



ويستفاد منها: أن الطالق بيد  . )) عزمواوإن  ((وقوله:  فإن فاءوا )) ((إما أن تفي وإما أن تطلق؛ لقوله: 

 . )) الذين يؤلون من نسائهم ((؟ على  والضمري يعود على من )) وإن عزموا الطالق ((؛ لقوله:  الزوج

واملرأة تكون من  )) من نسائهم ((:  ؟ من قوله ؛ من أين : صحة اإليالء من غري املدخول ا ويستفاد منها

فإن فاءوا  ((:  ؛ لقوله : أن اإليالء من أربعة أشهر فما فوق حمرم ويستفاد منها . نساء اإلنسان مبجرد العقد

: أن رجوع اإلنسان عما  ويستفاد من اآلية . فإن املغفرة ال تكون إال يف مقابلة الذنب )) فإن اهللا غفور رحيم

فإن رجوع  )) غفور رحيم فإن فاءوا فإن اهللا ((:  ؟ من قوله هو عليه من املعصية سبب للمغفرة؛ من أين يؤخذ

: أن اهللا سبحانه وتعاىل ال  ويستفاد منها  اإلنسان عن املعصية هو من عالمات التوبة فيكون سببا للمغفرة .

ويستفاد من اآلي أيضا: أن الطالق ال . )) وإن عزموا الطالق فإن اهللا سميع عليم حيب الطالق؛ لقوله: ((

وهل يؤخذ من اآلية أنه لو أىب أن  . )) وإن عزموا الطالق ((من قوله:  ؛ من أين يؤخذ؟ يقع مبجرد متام املدة

؟  نشوفها هل يؤخذ من اآليةالشيخ : ؛  جيرب الطالب : ؟ ؟ لو قال ال أرجع وال أطلق يرجع وأن يطلق فإنه جيرب

هل يؤخذ منه أنه إذا مل يفئ ومل يطلق أجرب؟ نعم؛  )) وإن عزموا الطالق )) (( فإن فاءوا ((؛ ما يا خالد  نعم

وإن عزموا الطالق فإن اهللا سميع  ((قال اهللا:  الطالب :؟  طيب من الذي مستعد أن يبني يل وجه الداللة

شيخ هنا أمران خمري فيه  ؛ األمر  الطالب :هذه داللة على أن الطالق ليس حمبوبا إىل اهللا؛ الشيخ :  )) عليم

؛ نعم، بقي األمر الثاين: إما أن يطلق وإما أن يسند إىل غريه.  ميكن للحاكم وال لغريه أن جيربه عليه : ال األول

ما يستطيع أن  الطالب :إليهم؛ األمر رد ف )) وإن عزموا الطالق ((؟ واهللا يقول:  إذا قال أن ما أطلقالشيخ : 

ما بقي إال الطالق  الطالب :؛  ا جنربه على الرجوعما يقال ميكن نقول مالشيخ : ؛  جيربه على الرجوع إىل زوجته

قال اهللا  الطالب : . نعمالشيخ : ؛  والطالق إن مل يقع منه وليس هنالك حال ثالثة يرجع إليها جيربه عليه

فحدد عليه أربعة أشهر وبعد أربعة أشهر إما أن جنربه على الرجوع وإما  )) تربص أربعة أشهر ((سبحانه وتعاىل: 

الشيخ : خري اهللا سبحانه تعاىل للمؤمن بني أمرين واملقام مقام ؛  الطالب : ؟ ويش هذاالشيخ : ؛  أن يطلقها



على الطالق؛ إذا هم ما فاءوا جيربون  )) فإن فاءوا فإن اهللا غفور رحيم ((من قوله:  الطالب :ويش تقولون؟ 

؛ فهو  إن اهللا ذكر أنه ما له إال حالنيالشيخ :  البد منه الطالب :؟  )) وإن عزموا ((ويش هذا؟ وين الشيخ : 

؟ الزوجة؛ فإذا قلنا له أن ميتنع عن هذا  ؛ ألن اهللا إمنا ذكر احلالني من أجل حقوق من جيرب على إحدى احلالني

؛ ألننا لو نقول إنه إن شاء  إجبار احلاكم له من باب األخذ حبق الزوجة؛ وحينئذ نقول  وهذا فهو أحق الزوجة

طلق وإن شاء رجع وإن شاء ال طلق وال رجع فإنه يضيع حق املرأة واهللا عزوجل إمنا جعل هذا اخليار له من أجل 

زمه بالطالق حىت ؛ وهلذا قال العلماء: إنه إذا أىب هذا وهذا فإن احلاكم إما أن يل حق الزوجة فال ميكن أيضيعه

إما أن يلزمه نقول الزم أن تطلق وحيبسه ويعزره حىت  وهذا مذكور يف قواعد ابن رجب ، حيبسه حىت يطلق يطلق

؛ وميكن أن يؤخذ من اآلية ألنه ما ذكر إال  وإما أن يطلق عليه أي نعم وهذا واضح هذا هو الصحيحيطلق 

ر اإلجبار ذ؛ والفيئة قد يتع على أحد األمرينايته فيجرب من مح حالني ألجل محاية حق الزوجة وإال مل يكن بد

ما يؤخذ  : سائلال . عليها ألن هذا الشيء يرجع إىل اإلنسان وميله وهذا ال ميكن أن جيرب عليها أن مييل إليه نعم

 قال .؛ ال ما  هذا الرجوع رجوع عن معصية توبةالشيخ : ؟  عن ذنب ولو ما أتبعه بالتوبةمن اآلية أن من رجع 

للذين يؤلون  ((؟  ؛ كيف ذلك ؟ هي عام : أن اإليالء ال يصح من الصغري طيب فيها أيضا هل يؤخذ من اآلية

    أي نعم ؟  )) من نسائهم

 


